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HOF VAN JUSTITIE
VAN DE

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Griffie

J.P. van den Wittenboer
Kastanje 28
5731 NK Geldrop-Mierlo
Pays-Bas

Luxemburg, 3 maart 2009

Geachte meneer van den Wittenboer,

In antwoord op uw schrijven van 30 januari 2008, lijkt
over de taak en de bevoegdheden van het Hof.

het gewenst u enige informatie te geven

Het Hof van Justitie vezekert de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van
de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen. Het is niet bevoegd,
voorschriftén van nationaal recht uit te leggen of toe te passen. Het is evenmin bevoegd ten
aanzien van klachten over schending van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten

van de mens door instanties van de bij dat verdrag aangesloten staten; wel bevoegd is het

Europese Hof voor de rechten van de mens, (adres: Postbus 431R6, F-67075 Straatsburg
Cedex).

Het Hof van Justitie is geen hogere instantie ten opzichte van nationale gerechten; het kan
beslissingen van nationale gerechten niet vernietigen of wijzigen.

Part icul ieren die een beroep tegen een instel l ing van de Gemeenschappen wil len instel len,

moeten dat doen bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen, en niet

bij het Hof van Justitie. Zij moeten zich dan evenwel doen vertegenwoordigen door een advocaat
die bi jde balie van een l idstaat is ingeschreven.

Bij geschillen tussen particulieren en lidstaten of hun bestuursorganen, en tussen particulieren

onOêrting zijn uitsluitend de nationale rechterlijke instanties bevoegd. Dit geldt ook wanneer het
geschil frLt gemeenschapsrecht betreft. Een rechtervan een lidstaat kan evenwel in een vezoek

óm een prejudiciële beslissing vragen betreffende het gemeenschapsrecht aan het Hof van

Justitie voorieggen (zie bijgaande brochure). Partijen zelf kunnen niet dergelijke vragen aan het
Hof voorleggen.

Bijgevolg kan uw brief niet in behandeling worden

De griffier,
voor dezp-
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